Usnesení z 4. zasedání rady městyse konaného dne 22. 12. 2014
v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Se seznamuje:
a) Se žádostí ……………………………… o vyjádření k předkupnímu právu městyse na parcelu
č. 3177 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) S Oznámením společného jednání o návrhu změny č. 2 Územního plánu Města
Kostelec nad Orlicí. Ke změně nemá připomínky.
c) S kalkulací předloženou firmou AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou na cenu za
1 m3 pitné vody pro rok 2015.
d) S nabídkou na odkup akcií ČSAD Bus Ústí nad Orlicí. Nabídka na odkup bude
předložena k projednání na VZ ZM.
e) Se Zásadami programu pro poskytování dotací v roce 2015 z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
2. Souhlasí:
a) S pronájmem části pozemku o výměře 56 m2 z parcely č. 1415/1 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí ……………………………………..
b) S pronájmem části pozemku o výměře 21 m2 z parcely č. 1415/1 v k.ú. Doudleby nad
Orlicí ………………………………………
c) S pronájmem tělocvičny ZŠ na sportovní akci Spinning maraton za předpokladu, že
bude zajištěno, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení ani jeho vybavení.
d) S odpisem pohledávek dle seznamu předloženého ekonomkou městyse v souladu se
směrnicí č. 2/2013 - Nakládání s pohledávkami.
3. Projednává:
Žádost ……………………………. o prodej pozemku parc. č. 3043 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
4. Ukládá starostovi městyse:
Zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku č. parc. 3043 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
na úřední desce a vypracování znaleckého posudku na tento pozemek. Případný
prodej bude projednán na VZ ZM.
5. Schvaluje:
a) Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 10. 10. 2014 s Farmou Tichý a spol.
a.s. Záměl.
b) Uzavření darovací smlouvy mezi firmou Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí a Městysem
Doudleby nad Orlicí.
c) Rozpočtové opatření č. 15.
d) Zápočet pohledávek a závazků č. ZA14150025 s firmou Jast s.r.o. Doudleby nad Orlicí.
6. Nesouhlasí:
S ohledem na režijní náklady na otop, ohřev vody a spotřebu elektrické energie se
snížením nájemného za pronájem tělocvičny při pořádání akce Spinning maraton.

7. Předává komisi sociální a zdravotní:
K posouzení žádost …………………………………. o výměnu bytu.
8. Doporučuje starostovi městyse:
Prověřit možnost vybudování výtahu v budově úřadu městyse.

Zapsal: Jiří Skalický

………………………..…………………………
Jiří Kaplan, starosta městyse

………………………..…………………………
Jiří Skalický, místostarosta

